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Assumpte: Ordenança de transparència i administració electrònica
Memòria del projecte d’Ordenança municipal de transparència i administració electrònica
Antecedents:
Atès la evolució normativa que hi ha hagut en matèria d’administració electrònica des de la
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei
29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Vist que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic
configuren un nou model d’administració pública íntegrament electrònic, que redueixi
càrregues administratives i cost econòmic a ciutadans i empreses en les seves relacions
amb l’Administració.
Amb la finalitat de concretar l’aplicació i el desplegament de la transparència i l’administració
electrònica a l’Ajuntament de Canet de Mar es considera necessària l’aprovació de
l’Ordenança de transparència i administració electrònica.
Problemes
que
es Mitjançant aquesta norma es pretén resoldre l’adaptació
pretenen
solucionar completa de la legislació vigent en matèria d’administració
amb la iniciativa
electrònica i procediment administratiu a la tramitació
administrativa a l’Ajuntament de Canet de Mar així com
concretar les funcionalitats de la seu electrònica, l’ús dels
diferents mitjans d’identificació i signatura electrònica i
especificar el funcionament dels diferents mitjans i eines
electròniques, entre d’altres aspectes.
D’altra banda, la creixent demanda social de transparència
per part de la ciutadania ha de trobar una resposta en
l’ordenament jurídic local, que faci front a les necessitats
d’obtenir informació així com a la possibilitat de participar
en les polítiques públiques. Aquesta Ordenança està
també dirigida a incorporar aquest nou àmbit d’acció i, així,
aprofitar el potencial de les eines tecnològiques existents
per donar compliment a les disposicions legals vigents de
forma adaptada a les necessitats del món local.
Possibles
solucions El desenvolupament normatiu a nivell municipal de la
alternatives regulatòries regulació de l’administració electrònica és necessària
i no regulatòries
regular-la mitjançant ordenança municipal, de conformitat
amb allò que disposa l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de bases de règim local, que atorga als
Ajuntaments la potestat reglamentària, és a dir, la
capacitat de desenvolupar, dins l’àmbit de les seves
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competències, allò que disposi la normativa estatal o
autonòmica.
Les Lleis 39/2015 i 40/2015, d’1 d’octubre, tracten tots els
Necessitat i oportunitat aspectes relatius al funcionament electrònic de les
de la seva aprovació
Administracions, tant en les seves relacions amb la
ciutadania i empreses en el marc del procediment
administratiu.
Això no obstant, per a major seguretat jurídica, és
necessari portar a terme un desenvolupament
reglamentari que detalli i concreti diferents aspectes del
funcionament electrònic i de la seva aplicació, evitant així
dubtes interpretatius.
Així, doncs, es considera que la proposta d’ordenança que
es presenta és oportuna i necessària per al compliment de
l’ordenament jurídic que regula el desenvolupament de
l’administració electrònica, la transparència i la participació
per mitjan electrònics de les organitzacions del sector
públic i el sector privat municipal.
Objectius de la norma

El principal objectiu és aportar una major seguretat jurídica
en les relacions electròniques de ciutadans i empreses
amb l’Ajuntament de Canet de Mar, concretant la regulació
d’aspectes com ara:
-

-

Els drets i els deures dels ciutadans i ciutadanes en les
seves relacions amb l’administració municipal.
L’ús dels mitjans electrònics en les relacions jurídicoadministratives entre els ciutadans i el conjunt de
l’administració municipal.
Els principis generals d’actuació de l’administració
municipal en l’àmbit de l’administració electrònica.
La seu electrònica.
Els sistemes d’identificació i firma en els diferents tipus
de relacions amb la ciutadania i amb les persones
jurídiques.
Determinar
l’obligació
de
relacionar-se
amb
l’ajuntament a través de mitjans electrònics en
determinats procediments i per part de certs col·lectius
de persones físiques per raó de la seva capacitat
econòmica, tècnica, dedicació professional o altres
motius que quedi acreditat que tenen accés i
disponibilitat de mitjans necessaris.
El registre d’apoderaments.
El règim general del registre electrònic.
L’obligació de presentar determinats documents per
mitjans electrònics.
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-

El procediment administratiu electrònic general.
Regular els tràmits administratius automatitzats.
Establir mecanismes de control i supervisió dels
procediments i tràmits municipals accessibles per via
electrònica.
Dotar d’entitat jurídica el catàleg de tràmits i
procediments accessibles per mitjans electrònics.
El registre de funcionaris habilitats.
Els sistemes de còpia autèntica i de compulsa.
Les polítiques de gestió documental i arxiu electrònic.

Pel que fa a la transparència, els principals objectius que
pretén regular aquesta Ordenança són:
-

Facilitar la informació pública rellevant per garantir la
transparència de la seva activitat i funcionament, el
retiment de comptes i l’avaluació permanent de la
gestió administrativa i els processos participatius
conforme als principis de veracitat, exactitud,
actualització, qualitat, neutralitat, interoperabilitat i
accessibilitat, en formats oberts, d'ús lliure i gratuït i,
addicionalment, en formats d'ús generalitzat, sense
perjudici dels límits establerts en la legislació vigent.

-

Informar sobre les característiques i les condicions de
la informació difosa, l'exercici del dret d'accés, els
límits a aquest accés, el procediment a seguir per a
l'obtenció d'informació, si escau, el pagament de taxes
o preus públics per a la realització de còpies i la
reutilització de la informació.
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